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Windows...النظام األول 1.0

أصدرتھ مایكروسوفت وجاء ألول مرة بواجھة عمل رسومیة ضمت العدید من البرامج واألدوات 
MS-DOSالھامة أبرزھا برنامج  Executive إلدارة الملفات والذي كان یوفر لك فتح البرامج 

ا كان یتم والمجلدات بالنقر المزدوج بالفأرة ولكن العملیات األخرى كالنسخ والنقل والحذف وغیرھ
.من خالل القوائم

على الرغم من أن شركة مایكروسوفت قد أعلنت عن اإلصدارة األولى من ویندوز في نوفمبر عام 
 إال أنھا لم تطرح في األسواق رسمیا إال بعد سنتین من ھذا التاریخ أي في نوفمبر من عام ١٩٨٣
١٩٨٥.

Windowsجاء  الشھیرة التي نعرفھا حالیا مثل  أیضا بالنسخ األولیة من البرامج 1.0
Notepadو Writeو Paint إضافة إلى العدید من البرامج األخرى مثل اآللة الحاسبة 

Calculator وبرنامج االتصاالت Terminal وبرنامج إلدارة المعلومات الشخصیة 
Calendar ودفتر للعناوین Card File كما كان یحتوي على لوحة تحكم Control Panel

 النوافذ Resize وتغییر حجم Minimize وتصغیر Maximizeوكان یدعم تكبیر ، ةمبسط
. ألول مرة Iconsإضافة إلى ظھور الرموز 

تبرز الّنوافذ إمكانّیة إدارة عدة نوافذ والتي تسمح لمستخدم أن یرى برامج الّتطبیق المنفصلة في آٍن 
.برنامج تطبیق واحد إلى آخر ھو أیًضا یزّود اإلمكانّیة لنقل البیانات من .واحد 

Windows...الثاني النظام  2.0

Windows أطلقت شركة مایكروسوفت ١٩٨٧في شھر إبریل من العام   الذي جاء بنفس 2.0
البرامج واألدوات التي ظھرت في اإلصدارة األولى مع بعض التحسینات في واجھة العمل أبرزھا 

.ى سطح المكتبإمكانیة تحریك الرموز والنوافذ عل

Windows أعادت شركة مایكروسوفت تسمیة ١٩٨٧وفي نھایة عام   باسم جدید ھو 2.0
Windows/386 وأضافت إلیھ إمكانیة تشغیل أكثر من برنامج من برامج DOS في الذاكرة 

Extendedالملحقة  Memory.
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Windowsومع   األخرى وبدأت  ظھرت ألول مرة أھمیة ویندوز كبیئة عمل للتطبیقات2.0
Excel وWordمجموعة من التطبیقات المعدة خصیصا للعمل من خالل ویندوز في الظھور مثل 

Corelو DRAWو Page Makerو Micrografx Designer.

، زّود بتحسینات قابلیة اإلستعمال الھاّمة إلى ١٩٨٧وكما ذكرت بأنھ تم تدشینھ في خریف عام 
 فّعالة لتطویر Windowsات وتداخل النوافذ، أصبحت نوافذ بیئة باإلضافة إلى األیقون.النوافذ

، عامي، باجیماكیر ومصمم !مثل إكسسیل، برنامج وورد وندووز، كوریل درو(الطلبات الرئیسیة 
، والمبیعات دفعت بوقت واحد وصار تدافع على الشراء من قبل باعة البرامج )میكروجرافكس

.المستقلین
، في ٢٨٦/بینما ھو كان مكافئ عملیا إلى شقیقھ، نوافذ .٣٨٦/افذ مایكروسوفت أصدرت النو

.طلبات تشغیل وندووز، زّود القابلیة إلدارة طلبات دوس المتعّددة آنّیا في الذاكرة الممتدة

Windows...ثالثالنظام ال 3.0

Windows اطلقت مایكروسوفت ١٩٩٠في مایو من العام  جدیدة  في األسواق مع مجموعة 3.0
إضافة إلى تغییرات كبیرة في واجھة العمل ،  ألول مرةVGAمن التحسینات أبرزھا دعم شاشات 

.أھمھا ظھور األزرار وبعض عناصر واجھة العمل بشكل ثالثي األبعاد

MS-DOSوتم استبدال برنامج  Executive ببرنامجي Program Managerو File
Manager ، كما ظھرت الرموزIconsأكثر وضوحا وأصبحت أشبھ بالرموز الموجودة  بشكل 

.في نظام ماكنتوش

Dragمن ناحیة أخرى أضیفت خاصیة السحب واإلفالت  & Dropإلى الكثیر من العملیات  ،
Fileفمثال أصبح نسخ ونقل الملفات ممكنا بالسحب واإلفالت داخل برنامج  Manager.

Controlطرأت تحسینات جوھریة على لوحة التحكم  Panel وأصبحت تضم العدید من األدوات 
.الجدیدة مثل إمكانیة تعیین صورة كخلفیة لسطح المكتب والتحكم في ألوان النوافذ ومربعات الحوار

Taskظھر أیضا في ھذه اإلصدارة برنامج  Manager الذي یوفر إمكانیة التحول السریع بین 
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٢٫٠ و١٫٠ الذي ظھر في اإلصدارتین Paintنامج كما تم استبدال بر، التطبیقات والنوافذ المفتوحة
Paintببرنامج  Brush الذي أضیفت لھ العدید من اإلمكانیات أھمھا حفظ الصور بصیغتي 
BMPو PCX.

 الجدید المعتمد على تقنیة Helpولكن أھم اإلضافات في ھذه اإلصدارة كان ظھور نظام التعلیمات 
.رت لعبة سولیتیر ألول مرةوبالمناسبة ظھ، Hypertextالھایبرتكست 

بالقابلیة لمخاطبة الذاكرة ما .كان اإلصالح في النظام والتطویر إصالح شامل تاّم في بیئة النوافذ
 ووصلة مستعمل قوّیة أكثر بكثیر، بدأ باعة برامج مستقلین بتطویر طلبات النوافذ ٦٤٠Kبعد 

 مالین من نسخ ١٠ي بیع أكثر من ساعدت الطلبات الجدیدة القوّیة مایكروسوفت ف.بالحماسة
وكان .النوافذ، مما یجعلھ واجھة المستعمل الرسومیة األكثر رواجا في تأریخ إستعمال الحاسبات

.    دوالر٧٩٫٩٥$سعره

Windows...رابعالنظام ال 3.1

Windows أطلقت شركة مایكروسوفت ١٩٩٢في إبریل عام   الذي القى نجاحا باھرا حیث 3.1
 مالیین نسخة منھ بعد مرور أقل من ٣بیع أكثر من ملیوني نسخة في الشھرین األولیین لطرحھ و 

.ستة أسابیع على طرحھ في األسواق
Windowsولم یأت   بتغییرات جوھریة عن سلفھ إال في حدود ضیقة أھمھا أن ویندوز لم 3.1

Realیعد یعمل في الطور الحقیقي  Mode أن یعمل على أجھزة  وبھذا أصبح من الضروري
. أو أعلى٢٨٦بمعالجات 

Programأضیفت مجموعة برامجیة جدیدة إلى  Manager باسم Startup یمكن فیھا وضع 
.البرامج التي یرید المستخدم أن تبدأ العمل فور تشغیل نظام ویندوز

Screenكما ظھرت شاشات التوقف ، أضافت شركة مایكروسوفت أیضا الدعم لبطاقات الصوت
Saver ألول مرة .

Trueوتم تحسین إمكانیة إزالة وإضافة مكونات ویندوز وأضیف الدعم لخطوط  Type.
Windowsومع   أصبح ویندوز یمثل بیئة عمل حقیقیة للتطبیقات وظھرت اآلالف من 3.1

والنظام ھو نسخة مطورة من النظام السابق لھ.البرامج التي تم تطویرھا خصیصا للعمل من خاللھ
Windows 3.0.

 تحدیث أو تحسین على النسخ السابقة معیاریًا، على الرغم من أنھ مازال ١٠٠٠للنظام أكثر من 
.DOSیعمل على موجة 
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Windows...الخامسالنظام  NT 3.1

Windows أعلنت شركة مایكروسوفت عن إطالق نظامھا الجدید ١٩٩٣في أغسطس عام  NT
Windowsابقة تقریبا مع نظام  الذي جاء بواجھة عمل متط3.1  ولكن دون الحاجة إلى 3.1

،  بت٣٢كما كان أول إصدارة من إصدارات ویندوز تم تطویرھا ببنیة ، DOSوجود نظام 
. بت بكفاءة أعلى ٣٢وبالتالي أصبح بإمكانھ تشغیل تطبیقات 

سسات الذین تعمل وكان الھدف من إصداره تقدیم نظام تشغیل قوي للمستخدمین في الشركات والمؤ
 وبالتالي احتوى على العدید من أدوات مشاركة الملفات والطابعات LANأجھزتھم في شبكة محلیة 

Windowsإضافة إلى أنھ تمیز بثبات أعلى من ، وإدارة لمستخدمین داخل الشبكات  وبالتالي 3.1
ر مرتین على الرمز كما وتعمل البرامج في النظام بالنق.أصبح مؤھال لتشغیل التطبیقات الھامة

.للبرنامج ، كما أیضًا وحدثت برنامج نافذة مدیر البرنامج

 وُحدثت بسبب ان الـ ٣٫١وھي نسخة مطورة من . كان النسخة األولى لـ إن تي٣٫١وندووز إن تي 
UI و بسبب أنھ یتأقلم مع أنظمة ٣٫١ كان نسخة من ،IBMوتسویقھا في آن واحد .

UIعادة كتابة الـ  عملت على إIBMوالكن  s  بدون مایكروسوفت، واخذت مایكروسوفت ما قد 2
.. وأرجعتھ إلى نظام النوافذ الحالي لھا IBMأعادت كتابتھ 

Windows...السادسالنظام  3.11 for Workgroups

 أعلنت شركة مایكروسوفت عن إصدار١٩٩٣في شھر نوفمبر من عام 
Windows 3.11 for Workgroups

 وتواكب ذلك مع LANالذي قدم دعما مضمنا لتشغیل أجھزة الكمبیوتر داخل الشبكات المحلیة 
.تزاید االھتمام بالشبكات المحلیة داخل الشركات والمؤسسات
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كما أضیفت لویندوز مجموعة من ، وأصبح بإمكان مستخدمي ویندوز مشاركة الملفات والطابعات
Microsoftمثل برنامج ، إلمكانیات الجدیدةالتطبیقات التي تستفید من ا Mail الذي یسمح بتبادل 

الذي یوفر إمكانیة تنظیم المھام +Scheduleوبرنامج ، الرسائل والملفات داخل الشبكات المحلیة
Atكما ظھر ألول مرة برنامج ، سواء على الصعید الشخصي أو لمجموعة عمل داخل شبكة

Work Faxل الفاكس مباشرة سواء من خالل جھاز الكمبیوتر إذا كانت  الذي یسمح بإرسال رسائ
Faxبھ بطاقة مودم أو من خالل خادم للفاكس  Serverعلى الشبكة المحلیة .

وحتى ھذه اإلصدارة لم یكن باستطاعة مستخدمي ویندوز االتصال بشبكة اإلنترنت بدون برامج 
.TCP/IPإضافیة ألن ویندوز لم یكن یقدم دعما لبرتوكول 

وأصبح أھم نظام .كان نظام تشغیل ثوري للكمبیوتر الّشخصّي كأحد نظم التشغیل األكثر استعماًال 
ُصمم الستغالل عّدة سمات سابقة غیر .الّرئیسّیة األولى المستخدمة على نطاق واسع PCGتشغیل 

مح للمستخدم كانت بعض من ھذه الّسمات الجدیدة ھي استخدام الفأر الذي س.دوس-متاح في إم إس
أن یبحر و یستغّل البیانات على الكمبیوتر مع ید واحدة ببساطة و بسھولة و اآلن لم یكّن یجب على 

.باإلضافة لنوافذ الفأر المسموحة للمستخدم اآلن لتعّدد المھام.دو -أن یحفظ أوامر إم إس

Windows...السابعالنظام  NT 3.5

Windows ظھر ١٩٩٤في سبتمبر عام  NT  وجاء بالعدید من التحسینات واإلضافات 3.5
Logأھمھا عملیة تسجیل الدخول ، الجدیدة On لمستخدمي النظام فأصبح من غیر الممكن الدخول 

Loginإلى النظام دون استخدم اسم الدخول  Name وكلمة المرور Passwordلكل مستخدم .

كانت ھناك شاشة بدایة بیانیة قدیمة تعتمد على .،MS-DOSشاشة البدایة جدیدة ولم یعد یحتاج 
MS-DOS.

Diskكما ظھر برنامج  Administrator كبدیل لبرنامج Fdisk الخاص بإدارة أقسام 
Partition القرص الصلب الذي یأتي مع نظام MS DOS.
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Windowsقدم  NT ام كما  إمكانیات أعلى في أمن الشبكات وإدارة المستخدمین وثبات النظ3.5
.أصبحت عملیة تعریف الطابعات وإدارة موارد الشبكات المحلیة أسھل وأقوى

Workstationوصدرت عنھ نسختان فرعیتان مختلفتان األولى ھي .ھذه النسخة محدثة كثیرًا
 ، النسخة األولى كما ھو معروف للمستخدم العادي وھي كـ محطة عمل أو سطح Serverوالثانیة 

أداء أعلى و ،  أما الثانیة فھي كـ خادم لمحطات العمل، ولدیھ دعم للسواقات أفضلمكتب للسمتخدم
:وھذه الئحة بوظائف وخصائص النظامین.یتطّلب ذاكرة أقّل

متتطلبات ).اسم النطاق(لدى النظام تشكیلة سمات جدیدة من أھمھا ھي سمة الـ دومین نیم أو 
و كّل البرنامج محمیة ، یقات خاصة بویندوز أسرع كثیًرایدیر تطب. میجابایت ١٢الشتغیل قلیلة ، 

.فیما إذا تصادمات مع برامج أخرى 

Windowsوبعدھا بفترة ظھرت نسخة مطورة منھ النظام اطلق علیھا اسم   بنفس 3.51
..الخصائص الجوھریة لسابقھ واضیفت فقط علیھ بعض التعدیالت

Windows...الثامنالنظام  95

في الخروج عن )على االقل في تلك الفترة( األسطوریة Windowsأت ثورة أنظمة ھنا بد
.إطاراتھا السابقة وغزو العالم اجمع

Windows أطلقت شركة مایكروسوفت نظام ١٩٩٥ من أغسطس عام ٢٤في الـ   وسط حملة 95
،إعالمیة أسطوریة لم یشھدھا أي منتج قبلھ في التاریخ

Windowsویعد  عمل )مستخدم (محوریة في تاریخ إصدارات ویندوز فقد جاء بواجھة  نقلة 95
Programجیدة تماما وتم استبدال برنامج  Manager ببرنامج Windows Explorer كما 

،أصبحت مربعات الحوار والنوافذ وجمیع عناصر ویندوز األخرى لھا شكل ثالثي األبعاد
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ع مربعات الحوار والنوافذ التي تم تحسینھا بشكل لجمی)x(الذي یحمل عالمة Closeوأضیف الزر 
..وتم إضافة الكثیر من األوامر والتسھیالت علیھا..واضح

٤قدمت النسخة . بریینستالید ٤ثّم إنترنت إكسبلورار ، ٣جاء النظام ملحق بـ إنترنت إكسبلورار 
جھا مع نظام التشغیل إلنترنت إكسبلورار عّدة تغییرات لبعض الجوانب الجوھریة عندما تم دم

Windows. إعتمد إنترنت إكسبلورار على تقدیم متطلبات سطح المكتب و محتویات النوافذ
وكانت ھذه مركز قضیة مایكروسوفت في المحاكم التي كان السبب ھو .HTMLباستخدام تقنیة 

منافس معاداة الرأس مالیة او سیاسة اإلحتكار ، وعزز ذلك ایضًا ظھور وبروز المتصفح ال
.لإلكسبلورر وھو نیتسكیب 

بل ، أما سطح المكتب فلم یعد مجرد مكان لتظھر علیھ رموز النوافذ والبرامج التي تم تصغیرھا
باإلضافة إلى مجموعة من الرموز الخاصة ، أصبح من الممكن أن یحتوي على ملفات ومجلدات

Myمثل  Computerو ، تر التي توفر مدخال إلى محتویات جھاز الكمبیوNetwork
Neighborhoodو ،  الستعراض موارد الشبكة المحلیةRecycle Bin لعرض العناصر التي 

.تم حذفھا ومن الممكن حذفھا نھائیا من على القرص الصلب

Windowsجاء  Microsoft أیضا ببرنامج 95 Exchange وھو برنامج للبرید اإللكتروني 
Internetت شركة مایكروسوفت مستعرض الویب وألول مرة قدم، وإرسال رسائل الفاكس

Explorerوبرنامج للطلب الھاتفي یدعم بروتوكول ،  مضمنا داخل نظام التشغیلTCP/IP من 
. وبالتالي أصبح االتصال بشبكة إنترنت ال یحتاج ألیة برامج إضافیةPPPخالل بروتوكول 

للوصول إلى البرامج المثبتة  ألول مرة كمكان مركزي یوفر طریقة سریعة Startظھرت قائمة 
. لتسھیل التحول بین البرامج والنوافذ المفتوحةTaskbarكما ظھر شریط المھام ، على الجھاز

أو  ، ٣٢bit ذا ٨٠٣٨٦لھذا تطّلب معالج إنتل ،  والقدیمة١٦bit ذات x86النظام ال یدعم معالجات 
حمایة وھي العمل على النظام بسریة جھاز متوافق أسرع من سابقھ، وكان أبرز ما یحتویھ ھو ال

MS-DOSویتضمن اإلصدراة الـ ..وأمان 7.0.
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Windows...التاسعالنظام  NT 4.0

Windowsبعد مرور عام على إصدار   أعلنت شركة ١٩٩٦ وفي أغسطس من عام 95
Windowsمایكروسوفت عن إطالق  NT  الذي جاء بنفس واجھة العمل الخاصة بنظام 4.0

Windows Windows مع إضافة اإلمكانیات الخاصة بنظام 95 NT والذي لھ إصداران ھما 
Workstationو Server.

Windowsوفي الواقع لم یقدم  NT  إمكانیات جدیدة بالمعنى المعروف فلم یكن إال خلیطا من 4.0
Windowsنظامي  Windows و95 NT Controlفعلى سبیل المثال لوحة التحكم ، 3.5
Panel

Windowsاحتوت على معظم األدوات التي تظھر في   إضافة إلى أدوات أخرى مثل 95
Devicesو Services وھي أدوات خاصة بنظام Windows NT ، كما احتوت قائمةStart

Administrativeعلى البند  Tools الذي یحتوي على مجموعة من البرامج واألدوات الخاصة 
.بالتعامل مع الشبكات

Windowsیدعم النظام اللغة العربیة بین سھولة االستخدام التي یتمیز بھا نظام   وقدرات 95
Windows NTھذا باإلضافة إلى أنھ یسمح باتصال سھل وآمن بشبكة اإلنترنت، وبالقدرة . العالیة

الحصول إذ أنھ یتیح .على تشغیل أحدث النسخ ألكثر البرامج رواجا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة
.على إنتاجیة أفضل في في مختلف األعمال علیھ

:مخطط عمل النظام

Windowsبعد عدة سنوات أصدرة مایكروسوفت إصدراة جدیدة من النظام تحت أسم  NT 5.0
وال یسع المجال لذكر تفاصیلھ كموضوع خاص بھ النھ الیختلف كثیرًا عن سابقھ والتاریخ الذي 

.١٩٩٨شھر نوفمبر من عام حصلت علیھ إلطالقھ ھو في 
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Windows...العاشرالنظام  98

Windows أطلقت شركة مایكروسوفت نظام ١٩٩٨في یونیو عام   المتطور بكثیر على سابقھ 98
Windowsالذي لم یقدم إضافات جوھریة كثیرة عما جاء في   باستثناء الترابط ما بین 95

Windows Explorerو Internet Explorerضًا اضاف الكثیر من التحسینات الھامة  وأی
Winالتي تجعل اإلعتماد على  . أكثر قوة98

.كان مستكشف وندووز من أقوى المستكشفات التي اصدرھا فقد كان غایة في السھولة و العملیة

Windowsمن أھم الخصائص الجدیدة التي جاء بھا  Active خاصیة 98 Desktop التي 
ن صفحات الویب على سطح المكتب بل وأصبح من الممكن تحویل سطح تسمح بعرض عناصر م

المكتب إلى الصفحة المفضلة لك على الویب والتي ُتسمى بخاصیة سطح المكتب النشط الذي ُیمكنك 
من جعل سطح المكتب لدیك سطح نشط وتفاعلي بشكل كبیر ومذھل ال یوجد لھ مثیل في انظمة 

.تشغیل أخرى في تلك الفترة

ء بدعم ممتاز لـ لوازم الشبكات المحلیة واإلنترنت والتي بات التعامل معھا سھل للغایة بالنسبة جا
.للمستخدم العادي و أصبح النظام ذا صدى واسع من القوة وكأنما أصبح شامل

.تم دعمھ بالكثیر من موارد الملتمیدیا واألمور االخرى الترفیھیة

Windowsقدمت شركة مایكروسوفت في  Hyper یسمى Help نظاما جدیدا للتعلیمات 98
Helpالذي حول ملفات التعلیمات إلى ما یشبھ صفحات الویب .

Windowsجاء  Internet بمستعرض الویب 98 Explorer HTML الذي یدعم لغة 4.0
 الذي حسن التعامل مع األقراص الصلبة الكبیرة FAT32كما قدم نظام الملفات الجدید  ، 4.0

وتم إرفاق برنامج مع النظام لتحویل األقراص إلُصلبة من نظام ) جیجابایت٢كبر من أ(الحجم 
FAT16 إلى FAT32 أیضًا برنامج إلعادة تھیئة األقراص المرنة إلستیعاب مساحة تخزین تفوق 

 ومنافذ DVDكما قدم دعما للعدید من التقنیات الجدیدة في ذلك الوقت مثل محركات ، ٢MBالـ 
USB وبطاقات AGP.
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. لدعم الكثیر من التطبیقات لیغدو النظام سریع في تطبیقاتھWin32كما تم إستخدام سواقة 

Windows...الحادي عشرالنظام  2000

Windows و استكماال للمسیرة الناجحة لنظام ٢٠٠٠في فبرایر من عام  NT أصدرت 
قاییس السابقة ،، نظام أتى بحلول جبارة مایكروسوفت نظامًا فریدًا من نوعھ ،، نظام فاق كل الم

Windowsألغلب المشاكل السابقة وأتى بنظام مستقل عن كل األنظمة السابقة ، إنھ  2000 ،
الذي جاء بواجھة عمل جدیدة متطورة ظھر فیھا الترابط ما بین النظام وشبكة إنترنت كما حدث 

Windowsسابقا في  98.

Deviceالجدیدة فألول مرة ظھر كما قدم العدید من اإلمكانیات  Manger في األنظمة المعتمدة 
. لتسھیل عملیة إضافة البطاقات والمعدات الجدیدة لجھاز الكمبیوترNTعلى كود 

Windowsجاء  Computer ببرنامج 2000 Management الذي یوفر وحدة مركزیة 
دید من البرامج الجدیدة في كما جاء بالع، للتحكم في جمیع مكونات وخصائص وإعدادات النظام

.مجال إدارة الشبكات المحلیة

Windowsكما سھل  Windows الكثیر من العملیات المعقدة سابقا في نظام 2000 NT
كما تمیز ، بتقدیمھ مجموعة كبیرة من المعالجات لمساعدة المستخدم على ضبط إعدادات النظام

.بدرجة ثبات أعلى من األنظمة السابقة

..عدة نسخة لھا عدة أسماء منھا جاء ب :

Windows 2000 Professional
Windows 2000 Server

Windows 2000 Advanced Server
Windows 2000 DataCenter

وھناك أیضًا تسمیات أخرى سمتعتھا من أحد المختصین وال أذكرھا حالیًا والتي قال عنھا بأنھا نسخ 
وال ُیستفاد منھا .ادم ضخمة ال تصل البحرین النھا خاصةخاصة بشركات أو بدول أو بأجھزة خو
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.على األجھزة العادیة

:مواصفات ھذه األنظمة

Windows 2000 Professional

بھ الكثیر من المزایا ).مستخدم شبكة(نظام إحترافي لإلستخدام لنظم الشبكات وللتعامل معھا بشكل 
Windowsوالتسھیالت أكثر من سابقھ  NT 5.0.

 ویستطیع العمل على ذاكرة مؤقتة تصل إلى ٢CPU'sتستطیع من خاللھ العمل مع دمج معالجین 
٤GB من الـ RAM.

Windows 2000 Server

نظام تشغیل خادم لھ قدرة فائقة على إستیعاب الطلبات علیھ وتنظیمھا، بھ العدید من المزایا وبرامج 
.خوادم مختلفة أنواع اإلتصال

 ویستطیع العمل على ذاكرة مؤقتة تصل ٤CPU's معالجات ٤اللھ العمل مع دمج تستطیع من خ
.RAM من الـ ٤GBإلى 

Windows 2000 Advanced Server

نظام تشغیل خادم مشابھ لسابقھ والكن مضاف إلیھ أدوات الخوادم ومزایاه بشكل أكبر وأوسع یسمح 
.بالكثیر من اإلعدادت والمزایا

 ویستطیع العمل على ذاكرة مؤقتة تصل ٨CPU's معالجات ٨العمل مع دمج تستطیع من خاللھ 
.RAM من الـ ٨GBإلى 

.وما یتفوق بھ ھو قدرتھ على إستیعاب وتحمل حمل كبیر من الطلبات علیھا بشكل مذھل

Windows 2000 DataCenter

إللكترونیة وإستیعاب الكثیر نظام تشغیل قوي للغایة خادم ، یستخدم لتوفیر الكثیر من حلول التجارة ا
من األمور اإلقتصادیة والمبیاعات بإستخدام التقنیات المتوفرة ، ھذا النظام یقدم ھذه الخدمة الجبارة 

.على كل األنظمة المتوافرة من نوعھ
 ویستطیع العمل على ذاكرة مؤقتة تصل ٣٢CPU's معالج ٣٢تستطیع من خاللھ العمل مع دمج 
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.RAM من الـ ٦٤GBإلى 
وما یتفوق بھ ھو قدرتھ على إستیعاب وتحمل حمل كبیر من الطلبات علیھا بشكل أكثر من مذھل 

.وھو النظام األكثر مبیعًا في العالم
:نظام عملھ

..لم تصدر مایكروسوفت ھذا األنظمة في وقت واحد وإنما على فترات

Windows...الثاني عشرالنظام  Me

Windows أصدرت شركة مایكروسوفت نظام ٢٠٠٠تمبر عام  من سب١٤في یوم الخمیس  Me
وذلك ، الذي لم یلق نفس الترحیب واالھتمام الذي یحظى بھ كل عضو جدید ینضم إلى عائلة ویندوز

Windowsألسباب كثیرة أھمھا أنھ صدر بعد فترة وجیزة من صدور   وفي غمرة 2000
Windowsاإلعالن عن تطویر نظام  XPوفي الواقع أن ، ا المرتقب وقتھWindows Me ھو 

Windowsمجرد إصدارة ترقیة لنظام  ، وبالرغم من الذي كتبتھ أعاله إال أنھ نظام انتجتھ 98
Windowsمایكروسوفت لتصحیح الكثیر من األخطاء في   ولیتواكب مع اإلصدارت الحالیة 98

ینات كثیر في إعدادات  كنظام تشغیل بسیط للمستخدم العادي ،جاء بتحسWindowsالمتطورة لـ 
الشبكات وبقیة إعدادت الملتیمیدیا وایضًا اضیفت علیھ واجھة تشغیل أكثر جاذبیة ودقة في األلوان 

من سابقھ وقدم تسھیالت لعرض الصور وتم تمویلھ بأغلب منتجات مایكروسوفت الحدیثة مثل 
.اإلكسبلورر والمیدیا بالیر وعدة برامج خدماتیة

نظام المستخدم المنزلي، یحتوي على الكثیر من وسائل الترفیھ ووسائل اإلتصال النظام ھو نسخة 
Restore(ومایمیزه أیضًا إحتوائھ على برنامج رستور سیسیتم او ، بالشبكات واإلنترنت بسھولة 

System(أي تصلیح أو ترمیم النظام في حال وجود مشكلة في أي وقت وأي زمن بكل سھولة.

Windowsي واجھة العمل ف Me حملت جمیع التغییرات التي سبق وجاءت في Windows
My بما في ذلك ظھور مجلد 2000 Documents في أعلى سطح المكتب فوق مجلد My

Computer ، واحتوى مجلدMy Documents على مجموعة من المجلدات الخاصة من بینھا 
Myالمجلد  Pictures على ھیئة نسخ مصغرة من  الذي یستطیع عرض محتویاتھ من الصور

.الصور الموجودة داخلھ
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Windowsقدم  Me معالجا إلعداد الشبكات المحلیة في المنازل كما قدم مستعرض الویب 
Internet Explorer Media وبرنامج عرض ملفات الصوت والفیدیو 5.5 Player 7

Movieوبرنامج  Makerإلنشاء وتحریر ملفات الفیدیو .

ظام بعض مضاھر األمن والحمایة مثًال على محتویات أقسام القرص الصلب أو مجلد بدا في الن
Windows ،Programs File و ،Systemومنھا أیضًا على سطح المكتب .

:كما أن ھناك نقطتین مھمتین ھما
.دمج محرك البحث مع اإلكسبلورر.١
وإیجاد األفضل وھناك نقطة أھم  تلقائیًا Driversخاصیة البحث عن المشغالت او السواقات .٢

وھي ، أحیانًا حتى لو لم یكن لدیك الدرایف الخاص بھ وقمت بوضوع قرص مدمج یحتوي على 
بعض سواقات مشابھة فإنھ سیقوم بالبحث عن أفضل درایف من بینھا وسیتكفل بعدھا بكل اإلعدادت 

(الخاصة بھ أو حتى سیقوم بشتشكیل درایف خاص بھ ). حادثة لي شخصیًاسأوضح الفكرة مع.

منُذ سنوات ، اتى لي احد االشخاص طالبًا تثبیت درایف مودم لتشغیل اإلنترنت ولم یكن لدیھ درایف 
 وكان لدي قرص بھ مجموعة من الدرایفرات Rockwell)ریكول(المودم الخاص وھو من نوع 
ین وبعدھا بلحظات قام فقام بالبحث بینھا عن درایف مع)كونكستن(الخاصة بـ المودمات من نوع 

 وعلى الفور اشتغل المودم بشكل طبیعي CDبتكوین درایف لھ أسم غریب لم یكن موجود في الـ 
طبعًا %.١٠٠وسریع،، تكررت لیھ ھذه الحادثة مع أكثر من مشكلة تصادفني وكانت النتیجة 

.عین لدیكستحدث ھذه إن كان من بین الدرایفرات ما یستطیع على األقل تشغیل اي درایف م

Windowsنرجع لـ  ME

Windowsجائت تسمیتھ إختصارًا لـ  Millennium Editionومعناھا نسخة أو طبعة األلفیة .

:المتطلبات التقنیة لتشغیلھ ھي 
١٥٠MHzسرعة ال تقل عن 

٥٠٠MB وتصل حتى ٣٢MBذاكرة مؤقة ال تقل عن 
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Windows...الثالث عشرالنظام  XP

Windows أطلقت شركة مایكروسوفت ٢٠٠١ر في أكتوب XP الذي یعد أھم إصدارة لویندوز 
Windowsمنذ إصدارة  فلقد قدمت ھذه اإلصدارة العدید من التحسینات والتطویرات ، 95

.وأیضًا الواجھة الفریدة للمستخدمین.واإلضافات الجدیدة

فأتى بالكثیر من المزایا والحلول  العادیین Windowsجاء بواجھة خیالیة لم یتوقعھا مستخدموا 
 وایضًا الحلیة أو الـ ستایل الممیز Startالظاھریة منھا نظام البحث، مستكشف الكمبیوتر، قائمة 

والجذاب الذي القى إنباھرًا كبیر، أتى ببعض المیزات منھا تحولھ من نظام التخزین المشھور 
FAT32 إلى NTFSمشفر ایضًا یوفر میزة التخزین  الذي یعمل بشكل مذھل وھو نظام تخزین 

.بتقنیة ضغط الملفات قلیًال وإستیعاب أكبر قدر من الكیلوبایتات

Windowsكما وجاء  XP بواجھة عمل جدیدة اعتمدت فیھا شركة مایكروسوفت على استراتیجیة 
ا حالیا أو جدیدة تماما فھي تنظر إلى جھاز الكمبیوتر باعتباره مجموعة من المھام التي تقوم بأدائھ

.ترید القیام بھا الحقا بدال من الفكر السابق الذي ینظر إلى جھاز الكمبیوتر كمجموعة من المكونات

العمود األیمن یحتوي على ،  أصبح لھا شكل جدید تماما فھي اآلن مكونة من عمودینStartقائمة 
Myاختصارات إلى المجلدات والتطبیقات الھامة مثل  Computerو My Documents

Controlو Panelالقسم العلوي یضم ، أما العمود األیسر فینقسم إلى ثالثة أقسام،  وغیرھا
Internetاختصارین ثابتین لمستعرض الویب  Explorer وبرنامج البرید اإللكتروني 

Outlook Express ، أما القسم األوسط فیحتوي على مجموعة من االختصارات التي تتغیر
أما القسم السفلي فیمكنك الوصول من خاللھ إلى باقي ، ي تستخدمھا بشكل متكرربحسب البرامج الت

.البرامج التي تم تثبیتھا على جھازك

Windowsتحسنت في  XPوتم تطویر نظام التعلیمات ،  إمكانیات البحث عن المجلدات والملفات
Help ، كما جاءXP و  من برنامج عرض ملفات الصوت والفیدی٨٫٠ باإلصدارةMedia

Player ،باإلضافة إلى العشرات من البرامج واألدوات األخرى.
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.ومذھل وجذاب.كما وتحسنت میزة عرض الصورة بشكل فرید

Windowsیأتي مع  XP مستعرض الویب Internet Explorer  الذي یحتوي على عدد من 6
راق أثناء اتصالك بشبكة كما قدم میزة ھامة وھي إمكانیة حمایة جھازك من االخت، التحسینات

Internetإنترنت من خالل خاصیة  Connection Firewall والتي تعمل كجدار حمایة 
Firewall لجھازك على غرار العدید من البرامج الشبیھة مثل McAfee Personal
Firewallو Norton Personal Firewall و ZonAlarm Proوغیرھا .

...XPإصدارات 

:كما یليXPرات من ویندوزھناك عدة إصدا

١-)Windows XP Professional ٢٠٠٠، و ستحل محل ویندوز) بت٦٤بت و ٣٢    إصداران
بروفیشینال و ھي تدعم األجھزة التي تحتوي على معالجین باإلضافة الى دعمھا لألجھزة التي تحتوي على معالج 

.واحد

٢-)Windows XP Personal و ستحل محل). بت٦٤بت و ٣٢إصدارانWIN9x، و تختلف عن
.أي أنھا تدعم معالجا واحدا فقطSMPالنسخة األولى بغیاب دعم

٣-)Widows.NET Server سیرفر و تدعم ٢٠٠٠،وستحل محل ویندوز ) بت٦٤بت و ٣٢   إصداران 
. معالجات٤حتى 

٤-)Windows.NET Advanced Server وستحل محل ویندوز ،) بت٦٤بت و ٣٢   إصداران،
.COW معالجات باإلضافة لدعم تقنیة٨ أدفانسد سیرفر و تدعم حتى ٢٠٠٠

٥-)Windows.NET Datacenter Server وستحل محل ویندوز ،) بت٦٤بت و ٣٢ إصداران،
.COW معالج باإلضافة لدعم تقنیة٣٢ داتاسنتر سیرفر و تدعم حتى ٢٠٠٠

٦-Windows NET Web serverو یستخدم كمزود ویب.

Windows...الرابع عشرالنظام  Server 2003

 بإسبوع واحد أطلقت مایكروسوفت ٢٠٠٣ وقبل بدایة العام ٢٠٠٢ من دیسمبر من العام ٢٤في 
Windowsعائلة الخادمات الجدیدة  Server  بعد سلسلة من تأجیل مواعید اإلطالق 2003
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.سم الرسمي للعائلةوتغییر اال

Windowsفلقد بدأ مشروع تطویر  Server Windows متزامنا مع تطویر نظام 2003 XP
 بعد ذلك قررت مایكروسوفت فصل ١٩٩٩ في دیسمبر من عام Whistlerتحت االسم الكودي 

 وأصبح اسم عائلة ٢٠٠١مشروع تطویر النظامین إلى مشروعین منفصلین في إبریل عام 
Windowsالخادمات 

٢٠٠٢Server

٢٠٠١وفي یونیو ، ٢٠٠٢وفي نفس الوقت أعلنت مایكروسوفت عن تأخیر إطالقھا إلى بدایة عام 
Windows.netعادت مایكروسوفت لتعلن عن اسم جدید لعائلة الخادمات وھو  Server لیواكب 

 المعلومات في ذلك التي كانت مایكروسوفت تحاول الدفع بھا وتقدیمھا إلى مجتمع تقنیة.netتقنیة 
وفي ،  عادت مایكروسوفت لتعلن عن تأجیل موعد اإلطالق مرة أخرى٢٠٠٢ثم في مارس ، الوقت

Windows.netأغسطس من نفس العام تغیر االسم إلى  Server  على أن یتم إطالقھ في 2003
ة ، إال أن مایكروسوفت عادت في شھر نوفمبر إلى تأجیل موعد اإلطالق مر٢٠٠٢نھایة عام 

،أخرى

Windowsوفي ینایر من ھذا العام أعلنت مایكروسوفت أن النظام الجدید سیكون اسمھ  Server
Windowsلعلك تتساءل اآلن ھل یستحق .2003 Server في ... كل ھذا االنتظار؟ 2000

یة أو البدایة ال یمكننا تعلیل عملیات التأجیل وتغییر االسماء المتعاقبة وما إذا كانت ألسباب فن
تسویقیة، ولكن یمكننا القول أننا في النھایة حصلنا على عائلة ناضجة ومتطورة من الخادمات 

.المتخصصة التي تغطى كافة االحتیاجات

Windowsلقد صممت مایكروسوفت  Server  لیكون خطوة ارتقائیة بأنظمة تشغیل 2003
Windowsالخادمات بعد  2000 Server ، اعتباروعلى ھذا ال یمكنناWindows Server

Windows منتجا جدیدا بالكامل إال أنھ یضم آالف اإلضافات والتحسینات مقارنة بنظام 2003
2000 Server حیث یحتوى ألول مرة على ،.Net Framework XML و1.1 Web

Services وھي اإلضافات التي دعت مایكروسوفت إلى تسمیة ھذه العائلة باسم 
Windows.net Server

:إال أننا یمكننا تلخیص أھم اإلضافات والتحسینات البارزة النظم التالیة، في مرحلة سابقة كما ذكرنا

Internet Information Server IIS أو 6.0 6.0
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Terminal Services
Active Directory (AD(

Group Policy
Windows Media Services

Shadow Copying

Windowsیمكن تشغیل نظام  Server  لعدة تطبیقات بیناتھا وصنفتھا مایكروسوفت على 2003
Widnowsموقعھا في اإلنترنت وھي االسباب العشر الرئیسیة التي تستدعي الترقیة من نظام 

NT Server : إلى النظام الحالي وھي4.0

Fileخادم للملفات .١ Server وخادم للطباعة Print Server.
Webخادم للویـب .٢ Server وخادم لتطبیقات الویب Web Application.
Mailخادم للبرید اإللكتروني .٤ Server.
Terminalخادم طرفیات .٥ Server.
Remoteخادم االتصال عن بعد والشبكات االفتراضیة الخاصة .٦ Access/ Virtual

Private Network (VPN) Server.
Directoryھــا خادمـــات األسمــــــاء باختــــــالف أنواع.٧ servicesو Directory

services Domain Name System (DNS(وDynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) serverو Windows Internet Naming Service (WINS.(

Streamingخادم بث الوسائط المتعددة .٨ media server.
Fileعم إمكانیة استخدامھ كخادم للملفات .٩ Server أو خادم للطباعة Print Server.

یوفر اتصاال آمنا بشبكة إنترنت؟.١٠

Serverمكونات عائلة 

Windowsتتكون عائلة  Server  من أربعة إصدارات جاءت كل منھا لتناسب حجم 2003
.الشركات أو المؤسسات التي تستخدمھا من جھة واحتیاجات االستخدام من جھة أخرى

Windowsنظام  Server 2003, Standard Edition

Windowsیمثل ھذا الخادم االمتداد الطبیعي لخادم  2000 Server وھو مناسب للعمل كخادم 
یحتاج ھذا الخادم إلى جھاز بمعالج ال تقل .متعدد المھام في الشبكات الصغیرة والمتوسطة الحجم

 میجابایت ١٢٨تقل عن  ال RAM میجاھیرتز وذاكرة ٥٥٠ میجاھیرتز ویفضل ١٣٣سرعتھ عن 
و یدعم خادم . جیجابایت١٫٥ میجابایت ومساحة على القرص الصلب ال تقل عن ٢٥٦ویفضل 

Standard Edition ذاكرة RAM جیجابایت وإمكانیة تشغیلھ على أجھزة بأكثر من ٤ حتى 
). معالجات٤حتى (معالج 
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Windowsنظام  Server 2003, Enterprise Edition

Enterpriseیوفر خادم Edition العدید من اإلمكانیات التي تناسب الشركات والمؤسسات 
الكبیرة وھو مناسب للعمل كخادم للتطبیقات الكبیرة في مجال األعمال؛ والسیما المعتمدة على تقنیة 

Web Services وغیرھا من التطبیقات التي تحتاج قد كبیر من الثبات واألداء، كما یتوافر ھذا 
Itanium بت لیعمل على األجھزة المعتمدة على معالج ٦٤ي إصدارة خاصة ببنیة الخادم ف

 لألجھزة المعتمدة على ٧٣٣و ( میجاھیرتز ١٣٣ویحتاج إلى جھاز بمعالج ال تقل سرعتھ عن 
 میجابایت ویفضل ١٢٨ ال تقل عن RAM میجاھیرتز وذاكرة ٧٣٣ویفضل )Itaniumمعالجات 

 جیجابایت لألجھزة ٢و ( جیجابایت ١٫٥رص الصلب ال تقل عن  میجابایت ومساحة على الق٢٥٦
Enterpriseو یدعــــــــم خادم ).Itaniumالمعتمدة على معالج  Edition ذاكرة RAM حتى 

وإمكانیــــــة )Itanium لألجھــــــــزة المعتمدة على معالجات ٦٤و ( جیــــــجابـــــایــــــت ٣٢
) معالجات٨حتى (ثر من معالج تشغیلــــھ على أجھزة بأك

Windowsخادم  Server 2003, Datacenter Edition

Datacenterیعد خادم  Edition أقوى خادمات العائلة الجدیدة وھو مصمم لیتمتع بأكبر قدر من 
القوة ومستوى األداء وھو مثالي لالستخدام في التطبیقات الحرجة والتي تتطلب أن تكون متاحة 

 بت لیعمل على األجھزة ٦٤قت، ویتوافر ھذا الخادم أیضا في إصدارة خاصة ببنیة طوال الو
.Itaniumالمعتمدة على معالج 

 لألجھزة المعتمدة على ٧٣٣و ( میجاھیرتز ٤٠٠و یحتاج إلى جھاز بمعالج ال تقل سرعتھ عن 
فضل  میجابایت وی٥١٢ ال تقل عن RAM میجاھیرتز وذاكرة ٧٣٣ویفضل )Itaniumمعالجات 

 جیجابایت لألجھزة ٢و ( جیجابایت ١٫٥ا جیجابایت ومساحة على القرص الصلب ال تقل عن 
).Itaniumالمعتمدة على معالج 

Enterpriseو یدعم خادم  Edition ذاكرة RAM لألجھزة ٥١٢و ( جیجابایت ٦٤ حتى 
)٦٤حتى (وإمكانیة تشغیلھ على أجھزة بأكثر من معالج )Itaniumالمعتمدة على معالجات 

Windowsنظام  Server 2003, Web Edition

Webالخادم  Edition ھو وافد جدید إلى عائلة خادمات Windows وھو مثالي الستضافة ،
١٣٣مواقع وتطبیقات الویب، ویتمیز بالتالي یحتاج ھذا الخادم إلى جھاز بمعالج ال تقل سرعتھ عن 

٢٥٦ میجابایت ویفضل ١٢٨ ال تقل عن RAM میجاھیرتز وذاكرة ٥٥٠میجاھیرتز ویفضل 
Standardو یدعم خادم . جیجابایت١٫٥میجابایت ومساحة على القرص الصلب ال تقل عن 

Edition ذاكرة RAM معالجین ( جیجابایت وإمكانیة تشغیلھ على أجھزة بأكثر من معالج ٢ حتى
).فقط
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Windows...النظام الخامس عشر Longhorn

Alpha النسخة األولیة ٢٠٠٣ فبرایر ١٩فت في أصدرت مایكروسو Version Build 4008

بعد أن اطلقت قبلھ نسختین تجریبیتین منھ ومازالت تطلق نسخ من نظام التشغیل الجدید الذي 
وعلى .Longhornسیخلف نظام ویندوز إكس بي الحالي و الذي یحمل حتى اآلن االسم الكودي 

 إال أن ھذه النسخة أظھرت أنھ یتمیز Longhornمعرفة الكثیر عن الرغم أن من السابق ألوانھ 
 جدید یساعدك على إعداد النظام Setupبعدد من المیزات الجدیدة، أھمھا إحتواءه برنامج إعداد 

مازال النظام تجریبیًا وسیتم إطالقھ رسمیًا بشكل تقریبي إن لم تقم . دقیقة فقط٢٠بالكامل في نحو 
).یعني بقي الكثیر على إصداره(٢٠٠٥ أو بدایة العام ٢٠٠٤ نھایة العام بسلسلة تأجیالت في

Windowsاألسم الكودي الكامل  XP Codename LONGHORN

:نبذة

 على كل ١ نظام تشغیل مستقبلي تتناقل األنباء واألخبار انھ سیحتل المرتبة رقم Longhornنظام 
من مشاكل األنظمة السابقة ، منھا %٥٠حل اكثر من األنظمة في العالم في كل المجاالت، فھو سی

 ودعم السواقات بشكل فائق القوة وأیضًا XMLاألمن والحمایة الداخلیة ونظام التخزین والتشفیر 
 الرقمیة والكامیرات،DVDدعم أقراص 

، )Windowsھذا على صعید أنظمة (ونظام اإلكسبلورر ونسخة مطورة من اإلنترنت إكسبلورر
مع األنظمة األخرى مثل واجھة المستخدم وحریة التطویر والتغییر مثل اللینكس ، ودعمھ بشكل أما 

قوي ألنظمة وبرامج التصمیم مثل األبل وغیرھا من األنظمة لیصبح نظام مستقبلي بمعنى الكلمة 
.سنتناول بعضھا بالتفصیل ھنا

Windows التي ظھرت مع واجھة عمل جدیدة معتمدة على إصدارة مطورة من واجھة العمل
XP المعتمدة على المھام Tasks واجھة العمل الجدیدة معتمدة على نظام جدید لھ االسم الكودي ،.

Avalon
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 طرأت علیھما بعض التحسینات أھمھا ظھور شریط أدوات جانبي Startإن شریط المھام و قائمة
كما .عناصر من شبكة إنترنتجدید یمكن تخصیصھ لیحتوي على عناصر محلیة من النظام أو 

وطرأت أیضا تحسینات على معظم العناصر الرسومیة و السیما العناصر ثالثیة األبعاد لتواكب 
االرتفاع الملحوظ في مستوى بطاقات العرض الجدیدة مما یعني أننا سنحظى بواجھة عمل أكثر 

.جاذبیة

Windows بنظام ملفات جدید یسمى Longhornیأتي Future Storageأو WinFS معتمد 
SQLعلى نظام قواعد البیانات Server  سیقدم إمكانیات متقدمة في تنظیم البیانات و 2003

.تسریع البحث عنھا

 من خالل برنامج یوفر العدید من اإلمكانیات DVDیوفر النظام الجدید دعما داخلیا لتسجیل أقراص
. مباشرةDVDلى أقراص منھا نقل األفالم المسجلة على كامیرات الفیدیو إ

. دعما داخلیا لحمایة الجھاز من الفیروساتLonghornویقدم
 او ٩كما ومن المؤمل أن یصدر مع اإلصدراة الجدیدة من برنامج میدیا بالیر اإلصدراة سیریل 

.ًاصدرة منھ خاصة أو محدثة

ریبًا الجدیر بالذكر أن باإلضافة إلى العدید من الممیزات األخرى ، ستكشف عنھا مایكروسوفت ق
 في شھر أكتوبر من ھذا العام، أما Betaمایكروسوفت تخطط إلطالق أول نسخة تجریبیة علنیة 

.٢٠٠٥ أو بدایة عام ٢٠٠٤اإلصدار النھائي للنظام فیتوقع كما قلنا أن یكون في نھایة عام 

....تحیاتي وإنتھت السیرة 

Windowsاب نقص المعلومات مثل نظام وللعلم ھناك بعض األنظمة لم نغطیھا ألسب CE

 وھي تطبیقات خاصة ٢٠٠٠ في سنة ٣٫٠ و ١٩٩٨ في ٢٫٠الذي صدرت منھ النسخة األخیرة في 
..وھناك تسمیات اخرى كما قلت لكم سابقًا ال أملك لھا تفاصیل
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Windows...النظام السادس عشر VISTA

٢٠٠٥ اغسطس عام ٣  صدر في Beta اصدار   وأولMicrosoftوھذا ھو النظام الجدید من 
.ومازال حتي االن یصدر منھ اصارات كلھا بیتا حتي االن

.والعالم اجمع بإنتظار النسخھ النھائیھ منھ 

.وإلیك  مایقال عنھ
Windows Vista puts you in control of what you want to do.

...VISTAاصدارات 
Windows Vista Business

Windows Vista Enterprise
Windows Vista Home Premium

Windows Vista Ultimate
Windows Vista Home Basic

..والجدید في ھذا النظام 
Internet Explorer7

Windows Media Playe11

...........ھناك الكثیر من الجدید والكل في اإلنتظار 
.وھذا ھو الموقع الرسمي لھذا النظام 

www.microsoft.com/windowsvista



Mahmoud Maher Elemam

وشكرا 
..

مع تحیاتي   

مود ماھر االمام
      مح

       

ي الكتاب
ود ایة اخطاء ف

ارجوا االتصال في حال وج

...

com.
hotmail

@
emam

_
Mido

com.
yahoo

@
2000

Mahmoudemam

Mahmoud
Text Box
  

Mahmoud
Text Box
Love , as if nobody has done wrong to you .
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